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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:168160-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw
2019/S 071-168160
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki
000276009
Wawel 5
Kraków
31-001
Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Jankowska lub Łukasz Biela
E-mail: zamek@wawel.org.pl
Faks: +48 124215177
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wawel.krakow.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.wawel.krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://portal.smartpzp.pl/zamekkrolewskinawawelu

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa Instytucja Kultury

I.5)

Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Budowa w Zamku Królewskim na Wawelu - Państwowych Zbiorach Sztuki wystawy „Wawel Odzyskany"
Numer referencyjny: DZP/282-17/18/19

II.1.2)

Główny kod CPV
79956000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Usługi
II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest budowa wystawy stałej pod nazwą: „Wawel Odzyskany” w przestrzeni
wystawienniczej w budynku nr 7 w obrębie Wzgórza Wawelskiego. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie
prac niezbędnych do uruchomienia wystawy wraz z realizacją elementów zabudowy, dostawą sprzętu
i urządzeń multimedialnych, wykonanie systemu oświetlenia, dostawę i montaż systemu zabezpieczeń
elektronicznych, dostawę i wdrożenie dedykowanego oprogramowania umożliwiającego wprowadzanie,
zarządzanie oraz kontrolę treści multimedialnych, współdziałanie ze wskazanym przez Zamawiającego
dostawcą we wdrożeniu treści multimedialnych, zaprojektowanie, wykonanie składu i druku elementów
graficznych, szkolenie pracowników Zamawiającego w obsłudze wystawy, przekazanie Zamawiającemu
wystawy w stanie umożliwiającym jej publiczne udostępnienie oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45212310

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Budynek zlokalizowany pod adresem: Wawel 7, 31-001 Kraków, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa wystawy stałej pod nazwą: „Wawel Odzyskany” w przestrzeni
wystawienniczej w budynku nr 7 w obrębie Wzgórza Wawelskiego, w tym:
1 wykonanie prac niezbędnych do uruchomienia Wystawy wraz z realizacją elementów zabudowy, dostawą
sprzętu i urządzeń multimedialnych;
2 wykonanie systemu oświetlenia wraz z podłączeniem do istniejącego systemu sterowania KNX oraz
podłączeniem zasilania z dostępnych punktów przyłączeniowych (gniazda, wypusty na suficie, rozdzielnice);
3 dostawę i montaż systemu zabezpieczeń elektronicznych;
4 dostawę i wdrożenie dedykowanego oprogramowania umożliwiającego wprowadzanie, zarządzanie oraz
kontrolę treści multimedialnych;
5 współdziałanie ze wskazanym przez Zamawiającego dostawcą treści multimedialnych we wdrożeniu treści
multimedialnych;
6 zaprojektowanie, wykonanie składu i druku elementów graficznych (wydruków wielkoformatowych fotografii,
plansz z tekstami objaśniającymi oraz podpisów do obiektów);
7 przekazanie Zamawiającemu procedur technicznych pozwalających na zapewnienie utrzymania Wystawy w
pełnej sprawności technicznej, w zakresie niezbędnym dla jej publicznego udostępniania;
8 przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie niezbędnym dla prawidłowego
funkcjonowania Wystawy w obiekcie;
9 przekazanie Zamawiającemu Wystawy w stanie gotowym do jej publicznego udostępnienia.
Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania dokumentacji powykonawczej obejmującej w szczególności:
opis zainstalowanego wyposażenia i urządzeń, stosowne rzuty i przekroje, schematy instalacji oraz wskazanie
sposobów i miejsc kotwienia.
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja załączona przez Zamawiającego do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
A Projekt realizacyjny wystawy „Wawel Odzyskany";
B Scenariusz wystawy, zestawienie obiektów i fotografii, ilość podpisów i plansz, przykładowe wzory podpisów i
tekstów;
C Obowiązujące u Zamawiającego: Instrukcja kontroli ruchu osobowego oraz środków transportu, Regulamin
funkcjonowania zewnętrznych firm wykonujących prace remontowe, konserwatorskie, porządkowe i inne,
Regulamin pobytu, Instrukcja kontroli ruchu materiałowego w zakresie materiałów i przedmiotów nie
muzealnych, Szkic gabarytów bram;
D Wykaz sprzętu multimedialnego wraz z opisem parametrów technicznych;
E Opis założeń systemu zabezpieczeń elektronicznych;
F Harmonogram Budowy Wystawy
Przed rozpoczęciem budowy wystawy wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu:
1 rysunków technicznych określających rozmieszczenie poszczególnych elementów zabudowy w konkretnych
pomieszczeniach oraz punkty kotwienia wraz z opinią osoby posiadającej uprawnienia budowlane w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej, potwierdzającą, że zastosowana metoda mocowania zapewnia
stabilność wszystkich elementów zabudowy i bezpieczeństwo użytkowania. Rozmieszczenie elementów
zabudowy nastąpić musi zgodnie z założeniami wskazanymi w projekcie realizacyjnym wystawy;
2 projektu oświetlenia wraz z obliczeniami natężenia oświetlenia ogólnego
3 projektu technicznego systemu zabezpieczeń elektronicznych;
4 projektu elementów graficznych (wydruków wielkoformatowych fotografii, plansz z tekstami objaśniającymi
oraz podpisów do obiektów), w oparciu o wzory podpisów i treść opisów przekazaną przez Zamawiającego.
Zamawiający dostarczy wykonawcy obiekty, eksponaty, fotografie oraz treści multimedialne, które stanowią
zasób merytoryczny Wystawy. Fotografie przekazane zostaną w formie cyfrowej. Wykonawca zobowiązany
będzie do wydruku fotografii i ich umieszczenia na nośnikach opisanych w Dokumentacji. Inne obiekty i
eksponaty Wykonawca rozmieści i zamontuje pod nadzorem konserwatorskim przedstawicieli Zamawiającego
na elementach zabudowy.
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób
wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności związane z montażem elementów wystawy.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na elementy konstrukcyjne ekspozycji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osoby, która zostanie skierowana do wykonywania przedmiotu
zamówienia w roli Kierownika Budowy Wystawy w projektowaniu i budowie lub budowie wystaw w obiektach
zabytkowych / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 160
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie
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II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.08.01.00-00-1024/16

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Niniejsze postępowanie odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem
dedykowanej platformy elektronicznej, która dostępna jest pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/
zamekkrolewskinawawelu
Do założenia konta wymagane jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Instrukcja korzystania
z platformy opisana została w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy Prawo
zamówień publicznych
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 Pzp dotyczące:
1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w
postępowaniu.
2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający, uzna, że Wykonawca spełnił ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże on, iż jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykazanie się spełnianiem tego
warunku udziału w postępowaniu może polegać na zsumowaniu kwot gwarancyjnych w ramach ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej poszczególnych Wykonawców lub na spełnieniu tego warunku samodzielnie
przez co najmniej jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
3 zdolności technicznej lub zawodowej:
3.1 Zamawiający, uzna, że Wykonawca spełnił warunek udziału w postępowaniu w zakresie posiadania
stosownego doświadczenia, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert
(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał:
3.1.1 co najmniej 1 usługę o wartości minimum 300 000,00 PLN, a polegającą na zaprojektowaniu i budowie lub
budowie wystawy
3.1.2 co najmniej 1 dostawę gablot przeznaczonych do ekspozycji obiektów na wystawie o wartości minimum
30 000 PLN
3.1.3 co najmniej 1 usługę o wartości minimum 30 000 PLN, a polegającą na wykonaniu systemu oświetlenia
wystawy
3.1.4 co najmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu projektu i składu elementów graficznych wystawy
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Zamawiający uzna, że wykonawca wykazał spełnianie tego warunku udziału w postępowaniu również
w sytuacji, gdy wykaże on, że dostawa, o której mowa w pkt 3.1.2 oraz usługa, o której mowa pkt 3.1.3
zrealizowane zostały w ramach usługi, o której mowa w pkt 3.1.1
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykazanie się spełnianiem
tego warunku udziału w postępowaniu (określonego w pkt 3.1) może polegać na sumowaniu doświadczenia
poszczególnych wykonawców, tzn. każdy z takich wykonawców może wykazać się doświadczeniem w realizacji
konkretnej usługi lub dostawy.
3.2 Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunek udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej:
3.2.1 1 osobą, która zostanie skierowana do wykonywania przedmiotu zamówienia w roli Kierownika Budowy
Wystawy, a która to osoba musi wykazać się stosownym doświadczeniem, tj. w ciągu ostatnich 7 lat przed
terminem składania ofert uczestniczyła w realizacji co najmniej dwóch usług polegających na zaprojektowaniu i
budowie wystawy lub budowie wystawy, o wartości każdej z takich usług minimum 200 000 PLN
3.2.2 4 osobami, które zostaną skierowane do wykonywania przedmiotu zamówienia w roli Montażystów
Elementów Konstrukcyjnych, z których każda musi wykazać się stosownym doświadczeniem, tj. w ciągu
ostatnich 7 lat przed terminem składania ofert uczestniczyła w realizacji co najmniej 2 usług polegających na
budowie wystawy, o wartości każdej z takich usług minimum 200 000 PLN
3.2.3 1 osobą, która zostanie skierowana do wykonywania przedmiotu zamówienia w roli Montażysty Systemów
Zabezpieczenia Elektronicznego, a która to osoba musi się wykazać posiadaniem stosownych uprawnień, tj jest
wpisana na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
(ciąg dalszy) 3.2.4 1 osobą, która zostanie skierowana do wykonywania przedmiotu zamówienia w roli
Specjalisty ds. Instalacji Elektrycznych a która to osoba musi się wykazać posiadaniem stosownych uprawnień,
tj. z zgodnie z przepisami Rozp. Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.4.2003 r. w sprawie
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń,
instalacji i sieci spełniła wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie
co najmniej montażu dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV i
uzyskała w tym zakresie świadectwo kwalifikacyjne G1;
3.2.5 1 osobą, która zostanie skierowana do wykonywania przedmiotu zamówienia w roli Grafika, a która to
osoba musi wykazać się posiadaniem stosownego wykształcenia, tj. ukończeniem studiów drugiego stopnia
lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku architektura, architektura wnętrz, grafika, scenografia, formy
przemysłowe lub inny wydział uczelni wyższej o profilu artystycznym oraz stosownym doświadczeniem, tj. w
ciągu ostatnich 7 lat przed terminem składania ofert uczestniczyła w realizacji co najmniej 2 usług polegających
na zaprojektowaniu i składzie elementów graficznych dla wystawy.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykazanie się spełnianiem tego
warunku udziału w postępowaniu (o którym mowa w pkt 3.2) może polegać na dysponowaniu poszczególnymi
osobami, o których mowa powyżej przez więcej niż jednego z Wykonawców lub na spełnieniu tego warunku
samodzielnie przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące
oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w SIWZ):
1) oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
określonych w niniejszej SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej: „JEDZ”), którego wzór określa Rozporządzenie Wykonawcze
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Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiające standardowy formularz Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamówienia (Dz.Urz. UE seria L 2016 r. nr 3, s. 16). Treść JEDZ określona została w Załączniku
nr 7 do Specyfikacji, jednakże z uwagi na konieczność podania w treści JEDZ znaczącej ilości informacji
Zamawiający zaleca skorzystanie z edytowalnej wersji tego dokumentu zamieszczonej na stronie
Zamawiającego lub na stronie https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
Dodatkowo Zamawiający udostępnia JEDZ w formacie .XML, który umożliwia wypełnienie JEDZ przy użyciu
elektronicznego narzędzia jego wypełniania dostępnego na stronie internetowej: https://espd.uzp.gov.pl.
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia
(stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w
postępowaniu) Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu wraz z ofertą, w formie elektronicznej pod
rygorem nieważności opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia JEDZ składa każdy z
tych wykonawców. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
2) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna określoną przez
zamawiającego,
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
(ciąg dalszy) 3) Wykaz usług i dostaw wykonanych w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi lub dostawy zostały wykonane, sporządzonego
wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 8a do 8d do Specyfikacji oraz załączeniem dowodów określających czy
te usługi lub dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
– oświadczenie Wykonawcy: na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego
zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia.
4) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat:
danych personalnych (imię i nazwisko) osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zakresu
wykonywanych przez nich czynności oraz podstawy dysponowania, sporządzonego wg wzoru stanowiącego
Załączniki nr 9a do 9e do Specyfikacji: na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu
dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
5) Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp. W sytuacji, gdy jest to technicznie możliwe Zamawiający samodzielnie
pobierze ten dokument przy pomocy ogólnodostępnej bazy.
6) Informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
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w sprawie spłat tych należności (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp)
(wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do Specyfikacji);
8) Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 22
Pzp) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do Specyfikacji).
Dokumenty wskazane w pkt 4 ppkt 2) - 8) Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do
Wykonawcy. Dokumenty wskazane w pkt 4 ppkt 2) – 8) powinny być aktualne na dzień złożenia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty, o których mowa
w pkt 4 ppkt 5-8 obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp Wykonawca będzie zobowiązany złożyć
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami,
którzy złożyli oferty w postępowaniu (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do Specyfikacji)
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz na platformie elektronicznej
informacje dotyczące: (1) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, (2) firm oraz
adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz...
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
(ciąg dalszy)(3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji przekazuje
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje, że powiązania
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W
przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z
takich wykonawców.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast
dokumentów:
1) o których mowa w pkt 4 ppkt 5 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
2) o których mowa w pkt 4 ppkt 6 składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy
informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp.
6. Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1-2 powyżej zastępuje
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt. 6 stosuje się.
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8. Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu jakiekolwiek
wartości zostaną podane w walucie obcej to Zamawiający przeliczy wartość waluty na PLN wedle średniego
kursu NBP z dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
9 Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu jakiekolwiek
wartości zostaną podane w walucie obcej to Zamawiający przeliczy wartość waluty na PLN wedle średniego
kursu NBP z dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
10. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia,
zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub
niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki
udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
12. Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu zastosowana zostanie procedura, o której mowa
w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp, na zasadach określonych w tym przepisie i Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
13. Wykształcenie i uprawnienia, o których mowa powyżej mogą być uzyskane poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są one uznawane za równorzędne z wykształceniem i uprawnieniami
uzyskanymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu:
a) umowę konsorcjum, jeżeli zamówienie będzie realizowane przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem);
b) imienną listę pracowników Wykonawcy skierowanych do wykonywania przedmiotu umowy,
c) wykaz Podwykonawców;
d) aktualna polisę potwierdzającą posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 PLN
2. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 13 do SIWZ. Umowa
zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.
3) Zasady zmiany umowy określone w Rozdz. XVIII SIWZ.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
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Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/05/2019
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 14/07/2019

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 16/05/2019
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki, Wawel 8, 31-001 Kraków, POLSKA, II piętro, pokój nr
204
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert dokonane zostanie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert w platformie służącej do komunikacji
elektronicznej pomiędzy wykonawcami a zamawiającym. Odszyfrowania i otwarcia ofert dokonają pracownicy
zamawiającego: Dorota Jankowska i Łukasz Biela. Otwarcie ofert jest jawne.Bezpośrednio przed otwarciem
ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.).
3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku
Gospodarstwa Krajowego nr 48 1130 1150 0012 1269 5620 0006 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie
oferty w postępowaniu na budowę wystawy "Wawel Odzyskany". Wniesienie wadium w pieniądzu będzie
skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert zostanie zaliczone na rachunku bankowym
Zamawiającego.
4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy

10/04/2019
S71
https://ted.europa.eu/
TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

9 / 11

Dz.U./S S71
10/04/2019
168160-2019-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

10 / 11

z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe,
na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie
gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a
oraz art. 46 ust. 5 Pzp.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale w postaci dokumentu
elektronicznego i musi obejmować cały okres związania ofertą. Oryginał wadium, sporządzony w postaci
dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta, nie
może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu
gwarancyjnego do gwaranta.
6. Treść poręczenia/gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego, w którym oferta jest zabezpieczana wadium
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/
poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a Pzp
oraz art. 46 ust. 5 Pzp.
7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie lub wniesie wadium w sposób
nieprawidłowy zostanie odrzucona (art. 89 ust 1 pkt 7b ustawy Pzp).
8. Zwrot / zatrzymanie wadium odbywać się będzie na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień
publicznych.
9. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia
dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. Wybór oferty
najkorzystniejszej nie będzie dokonany z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje
udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Szczegółowe zapisy dotyczące środków ochrony prawnej zostały opisane w Rozdziale VI ustawy Pzp i mają
one zastosowanie w niniejszym postępowaniu.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie w formie papierowej albo w
postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
3. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
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VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/04/2019
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